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کند برای جامعۀ افغانی  اصالحات را که شاه امان هللا برای عصری ساختن کشور پیشنهاد می

اه ش .است. در نتیجۀ اصالحات متذکره از محبوبیت وی به شدت کاسته شد..از وقت نهایت قبل 

که اکثریت مطلق  حالیصرف از حمایت حلقۀ کوچکی در داخل دربار برخوردار بوده، در 

 ...خواهند و آنرا مضر می پندارند چگونه اصالحات را نمی مأمورین دولت و مردم عادی دیگر هی

شود به حدی  که در محالت دور دست میان مردم پخش می یدر عین حال شایعات و آوازه های

 سؤال میاه امان هللا را مورد شد که برخی افراد حتی عقالنیت ده حقایق را وارونه جلوه می

 .. .برند

 ،ندندار ها سواد ندارند( توانایی درک و هضم اندیشه های جدید را فاقد سواد )اکثر افغان های افغان

 .ایدآنرا در عمل پیاده نم خواهد با سرعت و شدتی که شاه امان هللا مینهم آ
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 ومو ب ست با طرز زندگی نود در صد مردم این مرزا تحوالتی که شاه امان هللا مشتاق تطبیق آن

 زگاری ندارد.. سا

د که اصالحات با زور سر نیزه باالی ناصالحات در میان مردم محبوبیت ندارد. مردم هراس دار

اقل اعتبار و نفوذ قبلی  دانند که برای حفظ حد خوبی میه مالها دیگر ب .شان عملی خواهد شد..

جد مس شود شاه کمتر به که دیده می طوری .خویش باید بدون هرگونه تعلل به مبارزه بپردازند..

قوت قابل مالحظۀ روحانیون هنوز هم در افغانستان پابرجاست. در صورت توسل آنها  .رود.. می

به شورش ناآرامی ها منحصر به یک والیت باقی نخواهند ماند. قشر مأمورین خارج از حلقۀ تنگ 

ی بسیار .کنند.. درباریان، از شاه امان هللا و سیاست اصالح طلبانه اش معدود کسانی حمایت می

طور مثال حذف رسم مروج ه سازد. ب از اقدامات اخیر شاه منافع مأمورین دولتی را متضرر می

تعدد زن، تعلیم الزامی برای دختران مأمورین دولتی، مبارزه با فساد اداری و رشوه ستانی و 

 (23نظارت از سطح زندگی مأمورین و کارمندان دولتی. )

انستان، برتانیۀ کبیر هدف سرنگونی شاه اصالح ر همچو یک دورۀ حساس و پیچیدۀ تاریخ افغد

ماآبانۀ لندن بیشتر از آن بود تا به مساعی  کرد. غرایض و عادات امپراتور طلب افغان را دنبال می

ها هیچ چیز را فراموش نکرده  حرمت بگذارد. انگلیسخاطر انکشاف و استقالل ه افغانستان ب

 بودند و هیچ چیز را نبخشیده بودند. 

مت شاه امان هللا در اروپا شبکه های پروپاگندی برتانوی تصاویر ملکه ثریا را بدون رو هنگام اقا

ر ئروحانیون و سا( 2۴از افراد خارجی جعل نموده در مطبوعات نشر کردند.) یسری در جمع

محافظه کاران که مخالف اصالحات شاه بودند از تصاویر جعل شده و سایر موارد به ضد شاه 

کردند و آنرا شرم برای شخص شاه و ملکه و مخالف ارشادات دین اسالم می  ه میامان هللا استفاد

 .نامیدند

شایعات و جعلیات در مورد آنکه گویا شاه "بی خدا" عامل تمام بدبختی ها و مشکالت می باشد 

 گفتند شاه از اروپا با خود ماشینی آورده که از اجساد انسان گرفته بود. می سرتاسر کشور را فرا

و  کردند که گویا شاه ضد اسالم تبلیفات خصمانه پی در پی تأکید می .کند.. ابون تولید میها ص

 ( 2۵ضد خدا است. )

اغتشاش  1۹2۸ها در شمال و جنوب کشور گردید. در نوامبر  اوضاعی متشنج باعث بروز شورش

 ی برتانیه در شهر جاللگرقوم شینواری در شرق افغانستان آغاز شد. قصر شاهی و دفتر قنسول

گونی شاه ها که برنامۀ سرن ی برتانیه برای انگلیسگر. آتش زدن دفتر قنسولآباد به آتش کشیده شد
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ر قسمت ئها در شرق به شدت سا امان هللا را طرح ریزی نموده بودند غیر مترقبه بود. شورش

رکت ح پایتخت کشورکابل از شورشیان به سوب  یگرفت. دسته های می بر های کشور را نیز در

شاه امان هللا به اردو امر کرد تا در برابر اغتشاشیون ایستادگی کند، ولی نظامیان برعکس نمودند. 

به شورشیان پیوستند و پایتخت عمالً بی دفاع باقی ماند. اما تهدید اصلی را شورشی که در شمال 

کابل رخ داد در قبال داشت. سرکردگی شورش مذکور را فردی به نام حبیب هللا )مشهور به بچۀ 

برمیخاست به عهده داشت. لقب "بچۀ سقاء" بدان معنی بود که ان وپرسقاء( که از ناحیۀ " کلکان " 

حبیب هللا از سطوح پائین جامعه برمیخاست. در زندگی حبیب هللا اتفاقاتی گوناگونی رخ داده بود: 

ی رزمانی پیشخدمتی در چایخانه بود، باری به ارتکاب سرقت از مغازه یازده ماه را در محبس سپ

نمود، زمانی هم پیشۀ باغبانی داشت. حبیب هللا مدتی سه سال را در اردو گذراند و در آنجا تا حد 

وظیفه اش را ترک نموده و از اردو فرار  1۹2۴خورد ضابطی رسید ولی هنگام اغتشاش سال 

 کرد.

 ...ادامه دارد
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